
 

  

 

 چیست؟( Bladder)هثاًِ

هثاًِ یک ػضَ تَخالی هاًٌذ کیسِ است کِ در 

قسوت پاییي ضکن قزار داضتِ ٍ هحل تجوغ 

 ادرار هی باضذ

 ػولکزدهثاًِ چیست؟

هحل تجوغ ادرار هی باضذ ادرار پس اس  هثاًِ

تَلیذ در کلیِ ّا اس راُ دٍ لَلِ باریک بِ ًام 

ٍارد هثاًِ ضذُ ٍدر آًجا جوغ ( حالب)هیشًای 

هی ضَد ٍقتی حجن ادرار داخل هثاًِ افشایص 

یابذ احساس ادار ایجاد ضذُ ٍ تخلیِ صَرت هی 

 گیزد

 چیست؟( Bladder cancer)سزطاى هثاًِ

سزطاًی در دیَارُ هثاًِ کِ در رضذ سلَلْای 

بیطتز هَارد بِ ضکل یک تَدُ گل کلوی پایِ 

دار داخل هثاًِ هی باضذ در صَرت ػذم درهاى 

تَهَر هوکي است رضذ کزدُ بِ خارج هثاًِ 

گستزش یابذ ٍیا حتی بِ اػضا دٍردست دست 

 اًذاسی کٌذ

 

 ػالئن ایي بیواری چِ هی باضذ؟

 خَى در ادرار-1

 احساس درد ٌّگام ادرار-2

 هکزر احساس ًیاس بِ ادرار کزدى در دفؼات-3

 هطکل در ضزٍع ادرار-5

 درد درپطت-6

ػلل بیواری چیست؟ًاضٌاختِ است در بزخی 

هَارد حذس سدُ هی ضَد کِ هَاجِْ با ػَاهل 

 سزطاى سای هحیطی ػاهل ایجاد تَهَر باضذ

 ػَاهل افشایص دٌّذُ خطزکذاهٌذ؟

 کطیذى سیگار-1

 سابقِ خاًَادگی تَهَرهثاًِ-2

ّای حاٍی  رًگ)هَاجِْ با ًفتیل آهیي ّا -3

یا هَاد ضیوایی هَرد استفادُ در ساخت ( آًیلیي

 الستیک

هْن تزیي ػاهل خطز بزای سزطاى هثاًِ هصزف 

 سیگار هی باضذ

 

 چگًَِ اسایي بیواری پیطگیزی کٌین؟

اسهَاجِْ با هَاد خطزًاک ضیوائی یا ػَاهل 

با اًجام .خطزًاک هحیطی خَدداری کٌیذ

اقذاهات حفاظتی درایي گًَِ صٌایغ ٍ بزرسی 

هٌظن کساًی کِ درگذضتِ باایي خطزات هَاجِ 

بَدُ اًذ بزٍستَهَر هثاًِ کوتز ضذُ است اگز 

 سیگار هی کطیذ آى را تزک کٌیذ

ضیَع سزطاى هثاًِ در هزداى بیطتز اس سًاى هی 

 (بزابز سًاى 5/2درهزداى )بطذ 

 تطخیص بیواری چگًَِ است؟

آسهایطات پشضکی کِ بزای تاییذ تطخیص 

ػبارتٌذ اس آسهایص ادرار  اًجام هی گیزًذ

بزرسی داخل هثاًِ با کوک )سیستَسکَپی 

لَلِ ای  کِ سزآى هٌبغ ًَری ٍ دٍربیي ٍیذٍئی 

قزار دارد ٍ ػکس بزداری اس هثاًِ ٍهجاری 

 ادراری

1 2 3 



 
 

 (ره)مركس آموزشي درماني امام خميني 

 

 ؟چیست( Bladder)مثانه

 

 

 

 

 

 ارولوژي

 

 

 

 

 

 

 

 :تَهَر ػوقی هثاًِ

راًی کِ سزطاى هثاًِ بِ الیِ ادر بین

ّای ػوقی رسیذُ است رٍش اًتخابی 

درهاى بزداضتي کاهل هثاًِ هی باضذ 

پس اس ػول بزای بیوار با ساتفادُ اس 

رٍدُ کیسِ ای بِ جای هثاًِ در ست 

 .هی ضَد

 

 

 

راه های درمانی سرطان 

 مثانه چیست؟

بستِ بِ هیشاى پیطزفت سزطاى درهاى ّای 

 هتفاٍتی ٍجَد دارد

 :تَهَرّای سطحی هثاًِ

 (TUR)تزاش دادى تَهَر اسطزیق هجزا-1

 TURتشریق هَاد داخل هثاًِ ای پس اس -2

کِ باػث تقَیت سیستن ایوٌی بذى در 

 هقابل تَهَر هی گزدد

 تزاش هجذد تَهَر در صَرت ػَد-3

 :ًحَُ پیگیزی پس اس درهاى

بیواراى بایذ سِ هاُ یک بار بزای سال اٍل 

ضص هاُ یک بار سال دٍم ٍ سپس ساالًِ 

سیستَسکَپی ٍبزرسی سیتَلَصی ضًَذ 

تاػَد احتوالی تَهَر هطخص ٍ درهاى 

 ضَد

ى است احتیاج بِ ضیوی درهاًی یا هوک

 اضؼِ درهاًی باضذ
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